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تلویزیون

کاوه خداشناس در نقش شهید
شهریاری
تصویربرداری اولین مجموعه تلویزیونی مربوط
به شهدای هستهای با موضوع زندگی شهید
شهریاری آغاز شده است .این سریال بناست در
سال 1400روانهآنتنشود.
بهگزارشفارس،پساز 10سالازشهادتشهید
شهریاری ،معاونت امور استانهای صداوسیما
تصمیم گرفته سریالی با موضوع زندگی شهید
شهریاری بسازد .این سریال که نام اولیه اش «آن
وقت صبح» اســت ،در  30قسمت نوشته شده و
در آن از یک سال قبل تا روز شهادت این دانشمند
هستهای به تصویر کشیده میشود .همچنین
سریال گریزی به اتفاقات حوزه هستهای در چند
سال بعد از شهادت دارد .این سریال با مشارکت
سازمان انــرژی اتمی و استانداری زنجان تولید
میشود.
کارگردانیسریالراحسینتبریزیبرعهدهدارد.
تبریزی در کارنامه خود کارگردانی سریالهایی
نظیر «تا رهایی» و «قسم» را دارد .همچنین او
حدود  30فیلم تلویزیونی در حوزههای مختلف
کارگردانی کرده است .از نکات قابل توجه این
سریالکهمصطفیعلمیفردتهیهکنندگیآنرابر
عهده دارد ،این است که بازیگران بسیاری بناست
در آن ایفای نقش کنند .طبق برنامهریزیهای
انــجــامشــده ،ق ــرار اســت ح ــدود  500بازیگر و
شخصیت در این اثر ایفای نقش کنند .سریال
در لوکیشنهایی واقــع در زنــجــان کــه زادگــاه
شهید شهریاری است و بخشهایی هم در تهران
تصویربرداری خواهد شد .همچنین بخشهایی
از کار نیز در شهر شیراز به تصویر درخواهد آمد و
برایایفاینقششهیدشهریاری،کاوهخداشناس
انتخابشدهاست.

سینمای ایران

گالیه کارگردان «کاکا» از پخش
نشدن تیزرهای فیلمش
کارگردان فیلم سینمایی «کاکا» ضمن انتقاد از
تلویزیونبهدلیلپخشنکردنتیزرهایتبلیغاتی
فیلمهای در حال اکران ،گفت :در شرایط فعلی
سالنهای سینما از رستورانها امنتر است.
علی سرآهنگ در گفتوگو با مهر درباره این فیلم
اظهار کرد« :خوشحالیم که فیلم ما بعد از سه
سال انتظار ،باألخره رنگ پرده را به خود دید و
هرچند در این شرایط کرونایی به نمایش درآمد،
اما باز هم جای شکرش باقی است ،چون آرزوی
هر فیلم سازی است که یک روز فیلمش را روی
پرده ببیند ».وی درباره شرایط تبلیغاتی این فیلم
گفت« :شرایط تبلیغ واقع ًا عجیبوغریب است،
تلویزیون هیچ کمکی برای دیده شدن فیلمها
نمیکند برای مثال بچههای پخش ما با دوستان
صداوسیما رایزنی کردهاند اما موفق نشدهاند.
هیچ کــدام از فیلمهای روی پــرده در تلویزیون
تبلیغ نمیشوند و ایــن جــای گله دارد ،چون
مردم با رعایت اصول و پروتکلهای بهداشتی
میتوانندبهسینماهابروندبههمیندلیلمتوجه
نمیشویم چرا تلویزیون به تبلیغ فیلمها کمک
نمیکند».
سرآهنگ گفت« :دوستان صداوسیما به بچههای
دفتر پخش فیلم مــا گفتهاند در ایــن شرایط
تیزرهای تبلیغاتی فیلمها را پخش نمیکنند.
ایــن در حالی اســت که با توجه به ضدعفونی
مکرر ،سالنهای سینما واقع ًا جای امنی است.
این روزها رستورانها و فستفودها باز ،شلوغ و
در عین حال پرخطر هستند و در مقایسه با این
اماکن سینما واقع ًا مظلوم است .ضمن این که ما با
شهرداری هم برای تهیه بیلبورد صحبت کردهایم
اما آنها هم اص ً
ال کمکی نمیکنند».

سینمای جهان

تجربه ساخت «پدرخوانده»
سریال میشود
شبکه پارامونت پــاس از ساخت یک سریال
تلویزیونی درباره تجربه ساخت و تهیه مجموعه
فیلمهای معروف «پدرخوانده» خبر داد.
به گــزارش ایسنا ،ایــن مجموعه  ۱۰اپیزودی
که «پیشنهاد» نام دارد درباره تجربه «آلبر اس.
رودی» در تهیهکنندگی سهگانه برنده اسکار
«پــدرخــوانــده» ساخته فرانسیس فــورد کاپوال
خواهد بود .فهرستی از برترینهای تاریخ سینما
را نمیتوان یافت که نامی از «پدرخوانده» ساخته
تحسینشده فرانسیس فورد کاپوال در آن نباشد.
کاپوال این فیلم را در سال  ۱۹۷۲برای شرکت
پارامونت کارگردانی کرد که داستان جنایی آن
بین سالهای  ۱۹۴۵تا  ۱۹۵۵اتفاق میافتد.

چهره ها و خبر ها

درانتظار رسیدن
«قــاتل و وحـشی»

مرضیه برومند نگارش سومین
قسمت فیلم «شهر موشها» را
آغــاز کــرد .این فیلم با همکاری
بنیاد سینمایی فارابی ساخته
میشود .فیلم «شهر موشها »2
در سال  ،93با فروش  12میلیارد تومانی نمایش
موفقیداشت.
سعید آقاخانی فصل زمستان
پــس از پــایــان تــصــویــربــرداری
مجموعه «نـــون خ  ،»2تولید
ســریــال «ش ــاخ آفــریــقــا» را آغــاز
خواهد کرد .داستان این سریال
نوشتهمهرابقاسمخانی،دربارهسفریپرماجرااز
تهرانبهشاخآفریقاست.

لیال حاتمی پس از حضور ناموفقی که در 2سال گذشته
در نمایش خانگی و سینما داشته با فیلم حمید نعمتا...
دوباره احیا میشود؟

مائده کاشیان

لیال حاتمی پس از سریال «نهنگ آبی» که در
نمایش خانگی توزیع شد ،با دوفیلم روی پرده
سینما و یک فیلم در سینمای آنالین حضور
داشته اما هیچ کدام از این آثار ،دستاوردی
بــرای او نداشتند .آخرین حضور موفق لیال
حاتمی در سینما به فیلم «بمب؛ یک عاشقانه»
به کارگردانی پیمان معادی برمیگردد که آذر
سال  97پیش از «نهنگ آبی» اکران شد .لیال
حاتمی اکنون پس از گذر از این دوران ،فیلم
«قاتل و وحشی» به کارگردانی حمید نعمتا...
را آمــاده اکــران دارد که پیشبینی میشود
دوباره او را احیا کند.
▪نهنگ آبی

یکی از ستارههایی که ســال  97ورودش به
نمایشخانگیحسابیخبرسازشد،لیالحاتمی
بود.اوباایفاینقشدرسریال«نهنگآبی»اولین
حضوردرمدیومنمایشخانگیراتجربهکرداما
نتیجهایجزشکستبرایاونداشت.حاتمیکه
کمتر سابقه بازی در نقشهای منفی را داشت،
دراینسریالنقششخصیتیبهنام«آناهیتا»را
بازی کرد که با تصور عموم مخاطبان از او یعنی
یکزنمظلوم،آراموضعیفبسیارمتفاوتبود.
لیالحاتمیدراینسریالبازیضعیفینداشت،
اما در حد انتظار هم ظاهر نشد .در نهایت وی به
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دلیل بــرآورده نشدن توقع اش در رشد و عمق
پیدا کردن نقش در قصه ،از بازی در این سریال
انصرافداد.هرچندکه«نهنگآبی»درجلبنظر
مخاطبچندانموفقعملنکرد،اماکنارهگیری
حاتمی از حضور در این مجموعه هم تأثیر منفی
بر سریال گذاشت ،به این ترتیب شکست لیال
حاتمی در اولین سریال نمایش خانگیاش
اتفاقافتاد.
▪ما همه با هم هستیم

لیالحاتمیچندماهپساز«نهنگآبی»،بافیلم
کمدی «ما همه با هم هستیم» ساخته کمال
تبریزی روی پرده سینما دیده شد .بسیاری از
ستارههای محبوب سینمای ایران در این فیلم
حضور داشتند و انتظار میرفت فیلم بتواند
گیشه را زیر و رو کند ،اما اوضاع طور دیگری
پیش رفت .داستان بیسروته ،ستار ههایی
که انگار تنها برای فروش فیلم در آن حضور
داشتند و کمدی ضعیف آن دست به دست
هم دادند تا فیلم مورد استقبال مخاطبان قرار
نگیرد و در گیشه شکست بخورد .فروش حدود
 10میلیاردی برای فیلم پرستارهای مانند «ما
همه »...چیزی جز شکست نبود.
▪مردی بدون سایه

پس از فیلم «ما همه با هم هستیم» ،اثر بعدی
لیال حاتمی هم ناامیدکننده بود« .مردی بدون
سایه» ساخته علیرضا رئیسیان اواخر شهریور

 98اکران شد و با فروش یک میلیارد و 300
میلیونی به معنای واقعی در گیشه شکست
خورد .هرچند وقتی این فیلم در سیوهفتمین
جشنواره فجر اکران شد و نه تنها نظر منتقدان،
بلکهنظرمخاطبانراهمجلبنکرد،پیشبینی
میشداکرانعمومیموفقیهمنداشتهباشد.
لیالحاتمیهمبابازیمتوسطخوددراینفیلم
نتوانست گلیم خود را از آب بیرون بکشد .با
فاصله کمی از «ما همه با هم هستیم» ،شکست
تازه حاتمی با «مردی بدون سایه» اتفاق افتاد.
▪حکایت دریا

لیال حاتمی پس از گذشت تقریبا یک سال از
اکران فیلم رئیسیان ،خرداد ماه امسال با فیلم
«حکایت دریا» به کارگردانی بهمن فرمانآرا به
سینمای آنالین آمد .این فیلم سال  95ساخته
شده بود و لیال حاتمی پیش از آثــاری که نام
بردیم در آن بازی کرده بود ،اما اکران آنالین
فرصتی فراهم کرد تا این اثر پس از چهار سال به
نمایشدرآید.اکثرساختههایبهمنفرمانآرا،
آثاری نیستند که توجه عموم تماشاگرانی را
که دنبال فیلمهای قصهگو هستند  ،جلب
کنند و «حکایت دریا» هم از این قاعده مستثنا
نیست .هرچند نمیتوان از فیلمهایی که در
سینمای آنالین اکران میشوند انتظار فروش
عجیبی داشــت ،اما «حکایت دریــا» با فروش
 580میلیونی در سینمای آنالین دیده نشد و
مورد توجه قرار نگرفت.

▪قاتل و وحشی

اکنون تنها فیلمی که لیال حاتمی آماده اکران
دارد «قاتل و وحشی» اســت که ایــن ستاره
سینما انتظار اکران آن را میکشد .این فیلم
در سکوت خبری جلوی دوربین رفته و تا به
حــال عکس و جزئیات مهمی از آن منتشر
نشده ،اما شنید هها میگویند اثری متفاوت
در کارنامه نعمتا ...است و در ژانر جنایی
ساخته شده است .امین حیایی که در کنار لیال
حاتمی یکی از نقشهای اصلی فیلم را برعهده
داشته ،در برنامه «کافه آپارات» حسابی بازی
او را تحسین کــرده و گفته اســت که در این
فیلم انــرژی عجیبی بــرای ایفای نقش خود
صرف کرده است .حیایی همچنین به تاثیر
بازی خوب او بر بازی دیگر عوامل کار اشاره
و از دقت و وسواس نعمتا ...برای درآمدن
فضای فیلم صحبت کرده .حمید نعمتا...
کــارگــردان خو شسابقهای اســت ،بنابراین
روایت امین حیایی از «قاتل و وحشی» عجیب
بــه نظر نمیرسد و مـیتــوان روی موفقیت
فیلم حساب ویــژ های باز کــرد .پس از اکران
فیلمهایی که نه در جشنواره موفقیت خاصی
به دست آوردهاند و نه در گیشه جایگاه مناسبی
داشتهاند« ،قاتل و وحشی» دقیقا همان چیزی
است که لیال حاتمی به آن نیاز دارد ،یک فیلم
مهم و نقش ویژهای که بار دیگر او را به دوران
اوجش بازگرداند و تبدیل به نقطه عطفی در
کارنامه این ستاره موفق شود.

همایون ارشــادی در فصل دوم
سریال «جالل» اثر حسن نجفی
بازیمیکند.اینسریالدرسال
 56از قیام مردم تبریز تا انقالب
روایت میشود و حمیرا ریاضی و
عمارتفتیمانندفصلاولدرآنحضوردارند.
حبیب رضایی در نشست خبری
فیلم «بیحسی موضعی» ،گفته
استکهآنراپیشازتدویننهایی
بــرای اصغر فرهادی به نمایش
درآوردهاندتادربارهآناظهارنظر
کندواوهمکاریبسیارخوبیداشتهاست.
مــهــران احــمــدی بــازی در فیلم
تلویزیونی «وانــتــافــه» ساخته
محمدحسین امانی را به پایان
رساند .این فیلم طنز به زودی از
شبکهسهپخشمیشودوافسانه
چهرهآزاد ،نفیسه روشن و امیر کربالییزاده دیگر
بازیگرانآنهستند.
فریبا کوثری در هیئت داوران آثار
داستانیکوتاهدربخشمدافعان
سالمتجشنوارهمقاومتحضور
دارد .پــوران درخشنده ،منیره
قــیــدی ،گیتی خامنه و انسیه
شاهحسینیدیگراعضایاینهیئتهستند.

